
Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Reparatie van de molen van Beverweerd in 1715 Raymond Uppelschoten Wie vanuit de richting Utrecht Werkhoven bin-nen rijdt, ziet rechts de molen 'Rijn en Weert'.Deze molen dateert uit 1882 en verving derond die tijd afgebroken, al in 1395 genoemde,molen van Beverweerd. Vanouds lieten de boe-ren uit de omgeving van Odijk en Werkhovenhun graan malen bij die aan de Kromme Rijngelegen molen. De molen behoorde toe aan deheren en vrouwen van Beverweerd, die dezeverpachtten aan de molenaars. Het was de taakvan de rentmeester van Beverweerd, als zaak-waarnemer van zijn heer en vrouwe, om tezorgen voor de goede staat van de molen. In1715 was de as van de Beverweerdse molenzover vergaan dat deze moest worden vervan-gen. In die tijd was Theodorus Backer behalveschout van Odijk ook rentmeester van Bever-weerd. Uit zijn correspondentie en uit de re-keningen die hij tijdens zijn ambtsperiode(1705-1725) opmaakte voor de heer van Be- verweerd is een goede reconstructie te makenvan

de situatie van de Beverweerdse molen in1715 en de gang van zaken rond de reparatie'. Situatie De pachters van landerijen van het huis Bever-weerd waren, ingevolge de zogenoemde mo-lendwang, verplicht hun graan te laten malenbij de Beverweerdse molen. Deze stond aan dezogenaamde Molensteeg, die vanaf de wegnaar Werkhoven via een brug leidde naar hetlandgoed van Beverweerd op de oostelijke oe-ver van de Kromme Rijn. In de pachtcedullen,die de pachters van de landerijen van Bever-weerd in het begin van de achttiende eeuw te-kenden bij het ingaan van een pachttermijn,stond expliciet dat zij 'gehouden zijn ter Mael-stede te komen aen de Molen van Beverweert,mits dat die Molenaer die luyden goedt gerijfdoet'. Kaart van de molen van Beverweerd anno 1710 door Theodorus Backer (HUA, Huis Beverweerd, 22, fol. 70) 82 Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001)





Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 asch en steen met daer aen dependerende on-kosten die den eijgenaer van de molen apartmoet betalen'. Ook aan deze beschrijving heeftde molenmaker niet voldoende. Hij laat PaulusSchoonhoven aan de rentmeester vragen nogmeer informatie te geven, waarop TheodorusBacker uiteindelijk (en waarschijnlijk ten ein-de raad) de uitgebreide beschrijving stuurt dieons precies vertelt hoe de molen is gerepareerd(zie hierna op pag. 85). Dat heeft eindelijk ef-fect: de vergelijkingsofferte lijkt dan toch echtbinnen te zijn gekomen, want in de rekeningvan Beverweerd over 1715, die in 1716 werdopgemaakt, noteert Theodorus Backer de vol-gende betalingen: keer wel thuis is, kan hij niet zeggen hoeveelhij voor de reparatiewerkzaamheden moet vra-gen omdat hij deze niet gedetailleerd op eenrijtje heeft en de molen niet kent. Vervolgensschrijft Theodorus Backer aan zijn zwager dathij de molenaar kan vragen wat het kost om'simpelijk een molen asch te beslaen en dezebeslagen zijnde in de molen te brengen,

daeronder gereckent het uijtnemen van de roedenuijt de oude asch, alsmede de asch selfs en deroeden wederom in de nieuwe te brengen,mitsgaders een molen-steen (door een andergeprepareert en zo't behoort klaer gemaektzijnde) in de molen op zijn plaets te brengenen te stellen .. het wijder vervormen van de Datum Omschrijving Bedrag Totaal 25 augustus 1715 aen Hendrik Verkerk betaeld voor een zeventhiendenmolensteen aen de molen van Beverweerd geleverdvolgens quitantie 88-0-0 4 februari 1716         aen de wed. Agterberg betaeld in mindering van           100-0-0 geleverde houtwaaren aen de Molen vanBeverweerd, volgens quitantie En rest nog aen de voors. specificatie van hout totde Molen geleverd, daer onder gerekent een nieuweasch 67-3-0 Totaal 163-3-0 Betaeld aen de Molenmaker Dirk van Rijswijkvoor verdient arbeijtsloon aen de Molen inmindering van zijn specificatie volgens quitantie Onbekend 110-0-0 En rest nog aen de voors. specificatie een zomma van 33-0-0 Totaal 143-0-0 Item de wed. van Cornelis Adriaensz

smit totWerkhoven van t gene zij aen de Molen en huijzevan Beverweerd heeft verdient, volgens specificatie 87-13-0 Onbekend Totaal 481-16-0 84 Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001)



Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 Beschrijving van de reparatie van de molen van Beverweerd in 1715: 'om een nette beschrijving van de molen etc te hebben zo zult ued: gelieven te weten; 1.    dat het is een koom-windmolen, staande omtrent de huijse Beverweerd en malende met steenen, die menzeven thienders juffers noemd. 2.    dat de asch in de voors: molen vergaen zijnde, ick als Rentmeester van Beverweerd een stuck houts bijAgterberg tot een nieuw asch heb gekogt en ten mijne kosten heb doen brengen ten huijze van de Mo-lenmaker. 3.    dat het hout aldaer zijnde, de molenmaker deselve beslagen en tot een asch gemaeckt heeft. 4.    dat ik die asch ten mijnen kosten heb doen brengen ter plaetse voors: 5.    dat deselve daer zijnde, de molenmaker met zijn instrumenten de 2. roeden uijt de oude asch heeft geno-men, 6.    dat hij vervolgens de oude asch uijt de molen heeft uijtgehaeld. 7.    dat gedaen zijnde, heeft hij de nieuwe asch wederom in de molen gebragt en ook de twee roeden weder-om daer ingestoken. 8.    dat eenige personen die

aenschouwers waren, de molenmaker en zijn 3. knegts, daerin behulpzaem zijngeweest, dewelcke ik 4 gis tot drinkgeld heb gegeven 9.    dat vervolgens een zeventhiender molensteen (niet een volle zeventhiender, want daer is groot onder-scheijd in, daer de den de 17en Juffer tot Thiel gekogt, maer kost f 88,- en daerentegens voor een vollezeventhiender geeischt wierd f 170) gekogt tot Thiel van dair doen halen en aen de Molen doen brengenheb, alles ten mijnen kosten.&quot; 10.  dat ik het maken van t gad in de steen, als mede deselve ofte bicken, en bequaam te maken, om daer me-de te kunnen muien heb bekostigt. 11.  Dat de steen also klaer gemaekt zijnde, de molenmaker niet anders heeft gedaen, als een openinge in desolderinge van de molen te maken, de steen met zijn instrumenten in deselve zijn plaets te brengen en teleggen en openinge wederom digt te maken. Raymond Uppelschoten (1967) groeide op inOdijk. Hij werkt aan een boek over de geschie-denis van Odijk tot ongeveer 1800, met het ac-cent op landschap, bewoners en huis- en

veld-namen. Hij woont in 's Hertogenbosch. Noten 1     Correspondentie 1705-1725 Theodorus Backer:Het Utrechts Archief (HUA), Stadsarchief, 1711. 2    Pachtcedullen: HUA. Huis Beverweerd, 81. Overnamehuur molen: HUA, Huis Beverweerd, 147 en 148;pacht 1715: idem, 155. 3    Testament stadhouder Maurits van Oranje-Nassau:HUA, Huis Beverweerd, 295. Verkoop land Beverweerd,inclusief transport gerecht Odijk, codicil op testamentMaurits, procuraties Beverweerd en goedkeuring Staten:Slreekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse Heu-velrug (SAKRUH), Dorpsgerechten, 1590. 4    Een zeventiender was de grootste soort molensteen, meteen omtrek van 17 Amsterdamse voeten en een diametervan 1,50 m. Het verschil tussen een juffer- en een vollezeventiender betreft waarschijnlijk de dikte, maar dat isniet zeker Met dank aan dhr T Blekkenhorst van Stich-ting De Utrechtse Molens. De molen van Beverweerd op een kaart uit 1606(HUA, TA S.Jan 328-40) Het Kromme-Rijngebied, 35-4 (2001) 85


